Eisen aan praktijkinstellingen in het kader van de specialistische
opleidingen tot klinisch psycholoog
De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de erkening van de praktijkopleidingsinstelling.
De onderstaande criteria zijn landelijk vastgesteld.
De instelling:
O is een professionele organisatie die werkzaam is op het gebied van de individuele
gezondheidszorg
O is een rechtspersoon waaraan een praktijkopleider is verbonden en met welke de
opleidingsinstelling een aansluitingsovereenkomst heeft.
O biedt een breed en gedifferentieerd zorgaanbod wat tot uitdrukking komt in:
 diversiteit van de problematiek waarop het zorgaanbod zich richt;
 diversiteit van cliënten wat betreft leeftijd;
 een breed scala van diagnostische activiteiten en interventievormen, waaronder
psychotherapie. De laatste in meerdere varianten naar setting, methode en duur
en met aandacht voor evidence based benaderingen;
 betrokkenheid van meerdere disciplines bij de zorg.
O werkt samen met andere instellingen op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg.
O realiseert een betaalde opleidingsplaats voor een gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot
klinisch psycholoog en sluit in dit kader een arbeidsovereenkomst af met een minimum
omvang van zestig procent van een volledige werkweek voor de duur van de opleiding. De
instelling is bereid om in geval van overmacht, naar redelijkheid en billijkheid deze
overeenkomst te verlengen.
O stelt de gezondheidszorgpsycholoog i.o. tot klinisch psycholoog in de gelegenheid om:
 het cursorisch gedeelte van de opleiding te volgen;
 onderdelen van de praktijkopleiding uit te voeren, met name ervaring op te doen
met een voldoende differentiatie in werkzaamheden in zowel de klinische als in
de ambulante setting. Zo dient het hulpverleningsaanbod betrekking te hebben
op o.a.:
- cliënten/patiënten in levensfasen die relevant zijn voor het gekozen
specialisme
- diversiteit in problematiek op het gebied van persoonlijkheid en gedrag
alsmede op cognitief, affectief, interpersoonlijk, neuropsychologisch en
psychosomatisch functioneren
- breed scala aan psychodiagnostische activiteiten
- variëteit aan interventievormen (behandeling, begeleiding, advisering,
preventie vroegtijdige onderkenning);
 praktijkgericht-wetenschappelijk onderzoek te doen aansluitend bij het onderwijs
binnen het cursorisch onderwijs terzake;
 management en beleidsopdrachten te doen;
 supervisie te volgen;
 te reflecteren op de in de praktijk uitgevoerde werkzaamheden.
O heeft ten minste twee klinisch psychologen in dienst
O stelt een gekwalificeerde praktijkopleider aan, die verantwoordelijk is voor de opzet,
organisatie (werkzaamheden, supervisie, werkbegeleiding), evaluatie en beoordeling van de
praktijkopleiding. Daarnaast wordt ook een plaatsvervangend praktijkopleider aangewezen.
De praktijkopleider wordt in staat gesteld zijn verantwoordelijkheid waar te maken en de
praktijkopleiding te organiseren conform de daarvoor geldende eisen
O stelt zich garant voor supervisie, zowel financieel als anderszins.
O heeft het realiseren van een vruchtbaar opleidings- en onderzoeksklimaat als expliciet beleid.

O

de organisatie binnen de instelling is zodanig dat er:
 sprake is van multidisciplinaire contacten;
 refereerbijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten en andere deskundigheidsbevorderende
activiteiten plaatsvinden;
 een orgaan is dat verantwoordelijk is voor het zorginhoudelijk beleid van de instelling;
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gebruik gemaakt kan worden van een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek en een
up-to-date testotheek;
gebruik gemaakt kan worden van geëigende hard- en software ten behoeve van praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek, zoals SPSS, toegang tot internet, etc.
sprake is van een professioneel systeem van verslaglegging en dossiervorming;
sprake is van een wetenschappelijk klimaat.

Voor zover niet voldaan wordt aan één of meer van bovenstaande voorwaarden, zal samenwerking
gezocht worden met (een) andere praktijkinstelling(en) in de regio

Door het aanvinken van de eisen en ondertekening van dit formulier verklaart u dat uw
organisatie voldoet aan de voor deze opleiding geldende eisen.
……………………………………..
Datum ondertekening

………………………………………….
Plaats

………………………………………
Naam

…………………………………………..
Functie

…………………………………………
Handtekening
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